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Sarel van der Walt 

Suid-Afrika het streng wette, reëls en regulasies om verbruikers te beskerm en die 

Rooivleisprodusente-organisasie (RPO) het nog nie klagtes oor die gebruik van perdevleis 

ontvang nie. 

 

Dit was gister die reaksie van Gerhard Schutte, uitvoerende hoof van die RPO, oor die 

perdevleisskandaal wat Brittanje, Ierland en die res van Europa op hol het. Perde-DNS is in 

klaargemaakte beesvleisprodukte gevind wat in winkels te koop is.  

 

Schutte het gesê in Suid-Afrika maak die Verbruikerswet dit duidelik dat verbruikers “nie verras 

moet” word deur wat hulle eet nie. 

 

Die Wet op Etikettering vereis dat daar duidelik gespesifiseer moet word wat in kos is, terwyl die 

Wet op Landbouprodukstandaarde bepaal wat in kos gebruik mag word. 

 

Schutte het gesê omdat plaaslike owerhede nie altyd die kapasiteit het om produkte in winkels te 

inspekteer nie, het die RPO onder meer die Rooivleisbedryfsforum en die SA Vleis-

bedryfsmaatskappy gevra om gereeld landwyd steekproewe te doen om seker te maak die 

vleisprodukte wat aan die publiek verkoop word, is inderdaad wat op die pakkies staan. 

 

Dr. Gerhard Neethling, voorsitter van die Suid-Afrikaanse Abattoirvereniging, het gesê daar is 

slagpale wat by die vereniging geaffilieer is wat in die slag van perde spesialiseer.  

 

In Gauteng is minstens een. 

 

Neethling het dit duidelik gemaak dat slagpale nie beheer oor die gebruik van die vleis het nadat 

dit geslag is nie. 

 

“Die slagpale maak seker dat daar aan die vereistes voldoen word en dat hy ’n geregistreede en 

gerespekteerde produk lewer.”  

 

Wat met die verwerking daarna gebeur, is buite die slagpale se beheer.  

 

Dit word dan die verantwoordelikheid van die departement van gesondheid, wat sekere 

bevoegdhede aan plaaslike owerhede oorgedra het. 

 

Die departement van landbou het gesê sy afdeling vir dieregesondheid sal moontlik vandag 

reageer op ’n navraag van Beeld.  


